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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZACYCH W POSTĘPOWANIU 
 

WYJAŚNIENIA  
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),  
ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia,  
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej 
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności” – 
oznaczenie sprawy ZP-28-19-WIŁ, wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 

 
Pytanie nr 1: 

W związku z przetargiem na Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej. 
Proszę o informacje co mają Państwo pod pojęciem „dystrybucji” w tytule ogłoszenia?  
Nadmienię że  chwili obecnej na rynku energii elektrycznej nie istnieje sprzedawca energii 
elektrycznej poza sprzedawcami z urzędu posiadający Generalną Umowę Dystrybucji  
dla Usługi Kompleksowej umożliwiającą zawieranie umów kompleksowych z innymi Odbiorcami niż 
Odbiorcy w gospodarstwach domowych. 
Tym samym w ramach ogłoszonego przez WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI  przetargu nie ma 
możliwości zgłoszenia się żaden Wykonawca poza funkcjonującym na danym obszarze terytorialnym 
sprzedawcy z urzędu.  W naszej ocenie taki stan rzeczy nie tylko promuję konkretny podmiot  
w ramach ogłoszonego przetargu ale wręcz powoduje, że jego ogłoszenie na takich warunkach 
stanowi zaprzeczenie istoty postępowań przetargowych. Zwracam  się z prośbą  o ponowną  analizę  
ogłoszonego postępowania przetargowego i rozważenie ogłoszenia przetargu wyłącznie na sprzedaż 
energii elektrycznej, co umożliwiłoby zgłaszanie się sprzedawców na warunkach konkurencyjnych 
ofert i tym samym zapewniłoby Państwu możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia Warunków Przetargu. 
 
Pytanie nr 2: 
 W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI”, nr sprawy: ZP-28-19-WIŁ, 
wnosimy o dokonanie niżej wymienionych zmian: 
 
1. SIWZ, rozdział XIX – IPU – 3 ppkt. 1) - Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość 

umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku,  
gdy Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę  
za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość 
energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje 
informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi  



na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku 
wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy,  rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim 
dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie  
o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy." 
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych  
na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej 
energii, przed wykorzystaniem ww. środków? 

Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu. 

 
2. SIWZ, rozdział XIX – IPU – pkt. 3 ppkt. 9) - Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem 

zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, 
co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto,  
w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia 
otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego,  
w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego 
odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r.  
o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw 
energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku  
z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie 
przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne 
w terminie … dni od daty wystawienia”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę, iż w SIWZ, w Rozdziale XIX, pkt 3, ppkt 9) widnieje zapis: „Zapłata 
dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w danej fakturze VAT  
w terminie ........ dni od daty wystawienia tej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania 
rachunku bankowego Wykonawcy.” 

 
3. SIWZ, rozdział XIX – IPU – pkt. 5 ppkt.  2) - Wykonawca informuje, że zmiana mocy 

przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie 
zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, 
iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach 
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 
Dodatkowo informujemy, ze w ramach wykonywania umowy kompleksowej  dostawy energii 
elektrycznej możliwa jest zmiana mocy umownej. Zgodnie z Regulaminem wykonywania umów 
kompleksowych, zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej może być związana  
z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, 
urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup 
przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji 
nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy 
kompleksowej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający miał na myśli zmianę 
mocy umownej? Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie,  
że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego 
OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji 
i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. 
Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę 
kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy 
przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf.   



W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy 
przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych  
ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości 
świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu 
decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością 
dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń 
elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych  
II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków 
przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisów 

 
4. SIWZ, rozdział XIX – IPU – pkt. 6 ppkt. 2) - Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić,  

w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii 
podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego 
zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania 
umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT  
lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą  
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 
sporządzenia aneksu do umowy." 

Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę, iż w SIWZ, w Rozdziale XIX, pkt 3, ppkt 11) widnieje zapis:  
„W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do wystawienia faktury VAT według aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT,  
zaś Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia netto powiększonej o należny 
podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmianę wysokości należnego wynagrodzenia 
brutto i nie stanowi zmiany postanowień Umowy, o której mowa w §5 ust. 2.” 
W związku z powyższym, zgodnie z ppkt 1) pkt 5 Rozdziału XIX SIWZ Zamawiający dopuszcza: 
„Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,  
o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.”. 

5. Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego 
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne  
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy,  
że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia 
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji 
energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą 
o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów 
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie  
z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu. 

 
6. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 



 
Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ, ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania  
i otwarcia ofert: 

 
Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy  
ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria jawna, w terminie do dnia 04.12.2019 r. do godziny 11.00.”  
  
Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:   

„Oferta na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności 

Nie otwierać przed 04.12.2019 r. godz. 11:30” 
  
Rozdział XIII – Miejsce oraz termin otwarcia ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 
Południowym, w sali nr 101, w dniu 04.12.2019 r. o godz. 11.30. 
 
Rozdział XV, pkt 1., powinno być: 

 wartość punktowa oferty wg kryterium termin płatności przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Termin płatności wyrażony w dniach Wartość w punktach 

1 
Zaproponowany termin płatności 30 dni 
od daty wystawienia faktury VAT 

10 pkt 

2 
Zaproponowany termin płatności od 21  
do 29 dni od daty wystawienia faktury 
VAT 

0 pkt 

Uwaga Maksymalna liczba punktów: 10 

Oferty z krótszym terminem płatności niż 21 dni oraz  dłuższym niż 30 dni, jak również oferty, 
w których Wykonawcy nie wpiszą żadnego terminu płatności lub wpiszą w postaci daty - zostaną 
odrzucone, jako niezgodne z treścią SIWZ i nie będą podlegać ocenie ofert pod względem przyjętych 
kryteriów oceny. 

Rozdział XIX, pkt 3., poprzez dodanie kolejnych podpunktów: 

„12) W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy,  rozwiązanie Umowy 
następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie 
o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich 
należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy. 
13) W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich 
uiszczenia.” 



 
 
Rozdział XIX, pkt 5., poprzez dodanie kolejnych podpunktów: 

„4) Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych 
przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych 

5) Ewentualna zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich 
czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia 
możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub 
wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością 
dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń 
elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) 
do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia 
oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.” 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, powinno być: 
 
„Oświadczamy, że: 

 termin płatności wynosi ………. dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 
(minimum 21 dni maksimum 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT).”  

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.    

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.   

Zamawiający na stronie internetowej (www.wil.waw.pl) zamieścił SIWZ po modyfikacji.   

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.wil.waw.pl) oraz w jego siedzibie.    

 


